
 

 

 

 
 5  -כנס הנהגות ה

יו"ר מרכזי המשקים,  ביום שלישי נערך כנס ההנהגות החמישי בהשתתפות מנהלי הקהילות,  
ישובים, הנהלות כלכליות ונציגי השותפים הרבים של המועצה: פיתוח שאן, אינוואלי, הקיבוץ 

 ועוד.  , הפדרציה היהודית של קליבלנדהדתי, התנועה הקיבוצית, החטיבה להתיישבות
כמרכיב משמעותי בתהליכי שינוי,  האמון בנושא התמקד  במעגן, הכנס שנערך במרכז הכנסים 

אשר הפכו להיות חלק   אזוריים  תהליכיםוהוצגו בו   לק מיצירת הסיפור האזורי  כחפיתוח וצמיחה  
  DNAחוסן אזורי בצמיחה ובמשבר, תרבות שירות דיגיטלי ועיצוב    מהסיפור המיוחד של העמק:

  ואמון. ,ארגוני
עוד התקיים פאנל שעסק בבניית סיפור אזורי משותף שבו ראיינה מיכל רייקין את ז'קי לוי ראש 

שיצרנו בשנים  של העיר והמועצה,  עיריית בית שאן ואותי על השותפות והסיפור האזורי החדש  
 , שהוא סיפור ייחודי ומיוחד וזוכה לתהודה רבה.האחרונות

מרכז החדשנות בעמק   -אינוואלי  במרחב האזורי:    המתרחשות  חדשניות  בכנס הוצגו פעילויות
מעוף,  באמצעות  קטנים  עסקים  קידום  מעברים,  באמצעות  תעסוקה  פעולותיו,  שלל  על 

 פרויקט של עמותת חברותא. -חשיבותה של משימה קהילתית בישוב ו'מחנכים בעמק' 
דעו להחליף  קשרים,  לייצר  וההזדמנויות  המפגש,  הוא  הכנס  של  המיוחד  להכיר  הסיפור  ת, 

 עשייה חדשה ולהיות יחד. היה מצוין ומעורר השראה לכל השותפים. 
 
 

 הוקרה ללוחמי האש 
בחמדיה   דן  משפחת  לחצר  ובאו  התאספו  האחרון  בעמק, בחמישי  אש  כיבוי  מתנדבי  כל 

מהישובים, צוות מג"ב, צוות תחנת הכיבוי מבית שאן, אנשי רשות הטבע והגנים,    רבש"צים 
לערב הוקרה מיוחד לסיום הקיץ ובתקווה    ,רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, והבוקרים מהעמק

 לסיום עונת השריפות הרבות שהתרחשו בעמק לכל אורך הקיץ.
כוח המתנדבים מהעמק מתייצב   .אוגוסט  -בין החודשים אפריל    התרחשו בעמק  שריפות  46

גרורי   מהפעלת  הנדרשות, החל  המשימות  בכל  חלק  ולוקח  תומו  עד  שם  נמצא  אירוע,  בכל 
הכיבוי ועד כיוון התנועה בכבישי העמק ועל פי הנדרש. בערב המיוחד שהתקיים בשבוע שעבר  

ן על  הודינו לכל השותפים הרבים על המסירות, ההתנדבות וההתייצבות בכל עת ולמשפחת ד
 נקווה כי החורף יביא עימו שקט והרבה ירוק.  הסיוע והאירוח.

 
 

 אירוע קורונה באתר אגירה שאובה כוכב הירדן 
מאומתים שמספרם טיפס    80בתחילת השבוע נודע לנו על התפרצות קורונה בקרב עובדי אתר אגירה שאובה כוכב הירדן. ביום שני נמצאו  

האירוע כולו טופלו על ידי הנהלת האתר, משרד הבריאות ופיקוד העורף, אשר הביעו שביעות רצון  . העובדים, הצוות ו200  -ועלה בהמשך ל
 גבוהה מדרך הטיפול ומצבם של העובדים.

 
 

 פותחים את עונת הספורט בעמק 
  עם החזרה לשגרה אחרי החגים נפתחו חוגי הספורט בעמק.

 הרשמות ומספר משתתפים רב בכל החוגים.דווקא השנה שלאחר הקורונה התאפיינה בעלייה חדה של 
  - ד 'בחמישה ישובים עם כ  -ילדים, חוגי כדורגל נפתחו לילדי א'  150חוגי התעמלות לילדי גן עד כיתה ו' נפתחו בשבעה ישובים עם מעל  

 קפוארה ה . חוג במועדון המשותף עם העיר הבית שאןכשהשחקנים הבוגרים המשתתפים בקבוצות התחרותיות השתלבו   משתתפים   50
 משתתפים בחוגים המתקיימים בחמישה ישובים. ילדים  100 -קרוב לוקיבל תנופה חזקה מאד  

מט, פינג פונג,  -כדורשת לנשים, שח:  בנוסף מתקיימים פעילויות וחוגים נוספיםגם בתחום הכדורעף יש הענות גבוהה בכל הקבוצות.  
ילדים מהעמק בכל מסגרות המועדון. בהמשך החודש צפויה   350חקים מעל  מש  גלבוע מעיינות  גם במועדון הכדורסל  אלטיס נשים. יפו

  להתקיים התחרות המחוזית במירוצי שדה של משרד החינוך ובינואר תחזור לעמק אליפות ישראל בחצי מרתון עמק המעיינות. 

 
 

 שבת שלום, 
 ,  יורם קרין

 ראש המועצה 
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